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Voorstel 

1. de eerste wijziging op de Verordening afvoer hemelwater en grondwater vast te stellen; 
2. de beleidsnotitie “afkoppelen particuliere eigendommen” in te trekken. 

Overwegingen 

 
Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater 
Uw raad heeft bij besluit van 25 mei 2010 de “Verordening op de afvoer van hemelwater en 
grondwater” vastgesteld. Met deze verordening kunnen gebieden worden aangewezen waarin het 
verboden is om grond- en hemelwater af te voeren op het openbaar vuilwaterriool. Wij stellen u een 
wijziging op de verordening voor. 
 
Daarbij worden een aantal begrippen uit de verordening nader gedefinieerd, waarbij met name het 
begrip “afkoppelen” van belang is. Uit de definitie van dit  begrip volgt dat “afkoppelen” niet enkel ziet 
op de ontkoppeling van het riool, maar tevens ziet op de wijze waarop het water vervolgens wordt 
afgevoerd. Deze wijziging moet verduidelijken dat het college niet enkel technische aanwijzingen kan 
geven omtrent het ontkoppelen van aansluitingen op het riool, maar dat deze aanwijzingen mede 
betrekking hebben op de wijze waarop vervolgens met het water moet worden gehandeld.  
 
Beleidsnotitie afkoppelen particuliere eigendommen 
Naast de verordening is op 25 mei 2010 de “Beleidsnotitie afkoppelen particuliere eigendommen” 
vastgesteld. Die beleidsnotitie maakt onderscheid tussen boven- en ondergronds afkoppelen. Voor 
bovengronds afkoppelen kunnen particulieren € 150,- subsidie ontvangen.  Voor het ondergronds 
afkoppelen is aangegeven dat kosten door en voor rekening van de gemeente komen. De inhoud van 
deze notitie strekt niet langer geheel overeen met het gemeentelijk rioleringsplan (GRP Tubbergen en 
Dinkelland 2013-2018). In het GRP 2013-2018 is aangegeven dat de gemeenten Dinkelland en 
Tubbergen kiezen voor een neutrale houding ten opzichte van vrijwillig particulier afkoppelen. Geen 
dwang, geen subsidie en geen ontmoediging.   
 
Dit geldt niet wanneer verplicht afgekoppeld  moet worden. Wanneer met toepassing van de 
verordening gebieden worden aangewezen, is het binnen deze gebieden verboden om grond- en 
hemelwater af te voeren op het openbaar vuilwaterriool. Dit  betekent dat bestaande hemelwater- en 
grondwaterafvoerleidingen verplicht moeten worden afgekoppeld.  
 
Pagina 42 van het  GRP 2013-2018 zegt over de wijze waarop de verordening toepassing zal vinden: 
 

Sinds de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken is het mogelijk een verordening af te 
kondigen, die in aangewezen gebieden een verbod op het lozen van grondwater en hemelwater op 
de afvalwaterriolering behelst. De VNG heeft hiertoe een modelverordening opgesteld. De 
verordening is bedoeld als sluitstuk van het afkoppelbeleid. Het vormt een instrument waarmee 
kracht wordt verleend aan het beleid uit het GRP. De verordening gaat concreet werken in speciaal 
aangewezen gebieden, bijvoorbeeld: 

- In de situatie dat het bestaande gemengde rioolstelsel wordt of is vervangen door een 
systeem met gescheiden afvoer of een systeem voor alleen het afvalwater. In zo’n geval wordt 
van de perceeleigenaren verwacht dat zij hun lozingssituatie aanpassen aan de nieuwe 
situatie in de straat. Meestal zullen eigenaren hiertoe genegen zijn, met name als de 
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gemeente voorziet in communicatie en hen tegemoet komt tijdens het werk. Soms zijn er 
echter mensen die weigeren mee te werken. 

- In buurten met een gemengd rioolstelsel, waarbij de woningen ruime tuinen hebben en op 
goed doorlatende grond staan. Hier kan van de particulier worden verlangd dat hij binnen 
enkele jaren zijn hemelwater infiltreert in de bodem op het eigen perceel. 

- In het buitengebied. Hier is drukriolering aangelegd waarop alleen afvalwater mag worden 
geloosd omdat anders overbelasting van het systeem optreedt. 

 
Ons college wenst bij afkoppelprojecten maatwerk te kunnen leveren, waarbij de wijze van afkoppelen 
op het gebied wordt afgestemd. Om dat maatwerk alsmede de uniformiteit van het beleid te 
bevorderen, stellen wij u voor de beleidsnotitie in te trekken.  

Financiën 

Bij nieuwe afkoppelprojecten worden de kosten voor het afkoppelen meegenomen in het project. 
De kosten voor controle, handhavend optreden e.d. worden gedekt uit het GRP Tubbergen en 
Dinkelland 2013-2018. 
 
 
 
 
Burgemeester en Wethouders van Dinkelland, 
De secretaris, De burgemeester, 
 
 
 
Drs. A.B.A.M. Damer Mr. R.S. Cazemier 
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raadsbesluit 
 
 
 
Agendanummer:       
Afdeling: Maatschappelijke Effecten 
Zaaknummer: 14.06905 
Documentnummer:I14.019497 
 
Onderwerp:  
 
De raad van de gemeente Dinkelland; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014; 
 
gelet op artikel 10.32a Wet Milieubeheer en artikel 154 van de Gemeentewet; 
  
Besluit: 
 
I. vast te stellen de navolgende Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de afvoer 

van hemelwater en grondwater: 
 

Artikel I 
Artikel 1 van de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater wordt gewijzigd en komt te 
luiden als volgt: 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. afkoppelen: het beëindigen van de afvoer van op hard oppervlak vallend hemelwater en de 
afvoer van grondwater naar een openbaar vuilwaterriool door dit water te benutten, te 
infiltreren, te houden in de bodem, te brengen in oppervlaktewater dan wel gescheiden af te 
voeren; 

b. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, 
die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, 
hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren. 

c. beheerder: beheerder van het openbaar vuilwaterriool zijnde het college van burgemeester en 
wethouders; 

d. openbaar vuilwaterriool: voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk 
afvalwater, in beheer bij de gemeente of een rechtspersoon die door de gemeente met 
het beheer is belast.  
 

Artikel II 
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking. 
 
II. de Beleidsnotitie afkoppelen particuliere eigendommen in te trekken. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  
van de raad van 1 juli 2014. 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier 
 

 
 


